
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CARTA CONVITE N° 02/2014 DE 07 DE ABRIL DE 2014.
PROCESSO 03/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHG
EDrTAL DE CONVITE N° 02/2014
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

Edital de convite para aquisição de
materiais gráficos.

O Vereador RUDJNEI LUIZ BROMBILLA, Presidente do Poder Legislativo, no
uso de suas atribuições legais e em conformidade_.com a Lei n.o 8.666, de 21 de

~ ," ?

junho de 1993 e suas alterações, torna p.úblico para o conhecimento dos
interessados que às 09h, do dia 23.04.2014 a' Comissão Permanente de Licitações
designada pela Portaria n.' 040/2014 se reunirã na Cãmara Municipal com a
finalidade de receber propostas para aquisição de materiais grãficos conforme o item1 do edital.

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado,
desde que convidadas pelo Órgão licitador, que.o estenderã aos demais cadastrados,
que manifestarem sua intenção de participar.

1. OBJETO DA LICITAÇÃO:

Folha A4timbrada 4 cores 90 com marca d'água
Envelopes timbrados 4 cores 114x229

Item 01
Item02

Aquisição de Materiais Gráficos conforme relação abaixo e modelo em anexo:

2. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

As empresas que desejarem participar desta Carta Convite estarão
condicionadas c obrigadas ã apresentação, na sede do ente licitador, até o dia e hora
mencionados no preãrnbulo deste instrumento, de 02 INVÓLUCROS indevassãveis e
lacrados, distintos e numerados, sendo que a documentação c as propostas devem
ter todas as folhas numeradas seqüencialmente, sem emendas nem rasuras, sendo a
proposta em papeJ timbrado do Licitante com rubrica do responsãvel pela suaelaboração em todas as folhas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS INVÓLUCROS:

I - lnvõ]uero N°. 01 - HABILITAÇÃO

Terã na parte externa as segu in tes indicações obrigatõrias:
Â CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EDITAL DE CONVITE N.o 002/2014
INVÓLUCRO N° OJ - DOCUMENTAÇÂO
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

11 - Invõlucro NO.02 - PROPOSTA FINANCEIRA

-------:--:::--=:-:;:~:r::~~:;;i;;j:-:i71~~;p;~Z-(;1)3~~~2~-CC:EE:FP:f9i99i55~00~-~00~0\-~C~A~RAZ~~':NH~O-~R~S;799 Caixa Postal: 171 - Fone PABX:(54) 3330 232 b CNPJ: 89.965.222/0001-52Av.Flores da Cunha, - br www.camaracrz.rs.gov.re-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.

http://www.camaracrz.rs.gov.
mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Tera na parte externa as seguintes indicações:
Â CÂMARAMUNICIPAL DE CARAZINHO
EDITALDE CONVITEN.o002/2014
INVÓLUCRO N° 02 - PROPOSTAFINANCEIRA
PROPONENTE(NOMECOMPLETODAEMPRESA)

Não serão recebidos os invólucros apresentados após o horário determinado para seurecebimento.

2.1 DO INVÓLUCRO N° 01 - "HABILITAÇÃO"
Para a habilitação o licitante devera apresentar:
2.1.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério daFazenda (CNPJ/MF); .

2.1.2 Prova de inscrição no Cadastro MunicipaJ de Contribuintes relativo ao domicílio
ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com oobjeto da licitação;

a) Dar-se-a através do Alvara de Localização e Funcionamento, com vaJidade definidano documento.

2.1.3 Prova de regularidade com as Fazendas FederaJ (Receita FederaJ e Divida Ativa
da União), Estadual e MunicipaJ do domicilio ou sede da proponente;
2.1.4 Prova de regularidade relativa a Previdéncia Social (CND) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais, instituidos por Lei;
2.1.5. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciajs, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Decreto de
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
2.1.6 Declaração de plena submissão as condições do EditaJ, em todas as fases delicitação;

2.1.7 Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXX]]1, da Constituição
Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358 de 5 de setembro de 2002;
2.1.8. Se Microempresa (ME)ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) desejar utilizar-se
dos beneficios concedidos pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, devera apresentar uma declaração do seu enquadramento expedida pelo
contador responsavel, sendo que, a falta de manifestação importara na decadénciado direi to do benefício.

Os documentos deverão ser apresentados em O 1 (uma) via e poderão ser
apresentados no origjnal ou por qualquer processo de cõpia autenticada ou ainda,
por publicação em órgão de imprensa oficial.

A autenticação de documentos realizada pela Câmara será
feita pelo Diretor de Expediente ou pela Comissão Permanente
de Licitação e Julgamento em até um turno anterior ao da
abertura do Certame Licitatório.
Os documentos exigidos deverão ser, preferencialmente, relacionados, separados,
colecionados e numerados na Ordem estabelecida neste EditaJ, indicando o subitemcorrespondente.
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Todos os documentos expedidos pcla empresa serão subscritos por seu representante
legal, com identificação clara de seu subscritor.
A falta dc qualquer dos documentos solicitados neste edital implicarã na inabilitação
da licitante.

2.2 DO INVÓLUCRO N° 02 - "PROPOSTA FINANCEIRA"
2.2.1 O envelope número dois dcverá contcr a proposta financeira, devendo esta
ser identificada, preenchida, datada e assinada, e nela deverá constar o preço
unitário e valor global, em moeda corrente nacional, onde o valor total do item
deverá ter até duas casas após a virgula, com todos os impostos, taxas, ou
quaisquer outros ônus, quer federais, estaduais ou municipais, inclusive frete.
Observação: Quaisqucr inserçôcs na proposta que viscm a modificar, extinguir ou
criar direitos, scm previsão no cdital, s.crão tidas como inexistentes, aproveitando-sc
a proposta no que não for conOitante com o instrumento convocatôrio.

3. DO JULGAMENTO

3.1 Esta licitação e do tipo menor preço por item e o julgamento será realizado pela
Comissão de Licitaç6es, levando em consideração o menor preço por item.
3.2 Esta licitação será proccssada e julgada com observância do previsto nos artigos
43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei n° 8.666/93;
3.3 Em caso de empate cntre duas ou mais propostas, depois de obedecido o
disposto no 8 2° do arL. 3° da Lei nO 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato
publico, com a convocação previa de todos os licitantes.

4. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

4.1 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade
com este edital, bem como com preços unitários e/ou global superestimado ou
inexeqüíveIs_

5. DOS RECURSOS
5.1 Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas
nos incisos, alineas e parãgrafos do art. 109 da Lei n° 8.666/93.

6. DOS PRAZOS E GARANTIAS
6. 1 Esgotados todos os prazos recursais, a Empresa vencedora deverá entregar os
produtos num prazo máximo de lO (dez)dias.

7. DAS PENALIDADES
7.1 Se, dentro do prazo, o convocado não entregar a mercadoria, a Administraçâo
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para sua entrega
em igual prazo e nas mesmas condiçôes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços praticados, ou então, revogarã a licitação, sem prejuizo
da aplicação de pena de multa sobre ]0% (dez por cento) e mais a suspensâo
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
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7.2 A inobservãncia de qualquer estipulação contratual implicarã na multa de 0,5%
(meio por cento) por dia de infração ou imediata rescisão do contrato, independente
de notificação, cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento serã até os trinta dias do més subsequente a emissão e
apresentação da respectiva nota fiscal.

9. DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA
9.1 A despesa decorrente desta carta convite corre rã ã conta da seguinte dotação
orçamentãria:
Órgão 01 Cãmara Municipal
Unidade 01 - Cãmara Municipal
Projeto/Atividade: 010310001.2005 Manut. geral da Cãmara Municipal
Dotação/Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo

3.3.90.39.00.00.00.00- Out. ServoTere. Pessoa Jur.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.]. As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação, em uma via
datilografada em papel timbrado da empresa, assinada em sua última folha e
rubricada nas demais, sem rasuras ou emendas.
]0.2. A abertura do envelope número dois, das propostas financeiras, ficarã
condicionada a: ter sido aberto e analisado o conteúdo do envelope número um, que
apresenta as habilitações, sem que h_aja apresentação de recurso por parte dos
proponentes, situação esta que deverã constar em ata com a concordância expressa
de todos os participantes presentes, ou depois de transcorrido o prazo lega];
]0.3. Somente terão poderes para manifestarem-se os sõcios das empresas com
poderes de gerência e administração ou pessoas que possuam procuração para
representação formalizada (escrita), mediante documentação comprobatõria
devidamente autenticada.
10.4. A CONTRATANTE não responderã por indenizações oriundas de danos
causados a terceiros por culpa ou dolo da contratada.
]0.5. As multas serão calculadas sobre o valor contratado.
10.6. É facultado ã Comissão Permanente de Licitações, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução
do procedimento licitatõrio, ou solicitar esclarecimentos adicionais aos licitantes, que
deverão ser satisfeitos no prazo mãximo de 24 horas.
10.7. Quaisquer esclarecimentos serão prestados, durante o horãrio de expediente na
Cãmara Municipal, pelos t.elefones 054 3330-2322, 3330-2044 das 8:00h ãs 1] :30h
e das 13:30 ãs 17:00h de segunda a quinta-feira e das 8:00h ãs ] I :30h nas sextas
feiras.
]0.8. As dúvidas oriundas da aplicação do contrato serão dirimidas perante o Foro
da Comarca de Carazinho.
10.9. A presente licit.ação é regida pela Lei Federal 8.666/93, de 21 de Junho de
1993 e suas alterações, bem como as demais disposições legais aplicãveis ã espécie.

Carazinho, 07 de abril de 2014.
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Este edital encontra-se examinado e
ap~do pjlú Departamento Juridico:

bd4lt Wtufi L1;11f1ti71-1
Rafaei'Vieirã de llr!~~
Assessor Juridico da Mesa Diretora

Brombilla
Presidente
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